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 AKTUELLT       

Nr 1 2023 

 
 Foto från Pixabay 
 

  

 

 

PRO Lommas expedition på Bredgatan 32 är öppen helgfria 

måndagar och fredagar klockan 09:00 - 11:00 under veckorna  

2 – 22 och 35 – 49.  

E-post: lomma@pro.se Hemsida: wwVälkommen till 

PRO Lomma 

 

PRO Lommas expedition på Bredgatan 32 är öppen helgfria 

måndagar och fredagar klockan 09:00 - 11:00  

under veckorna 2 – 22 och 35 – 50.  

E-post: lomma@pro.se Hemsida: www.pro.se/lomma 

Telefon 0735-16 29 68.    

Bankgiro: 5283–6343 eller Swish: 123 57 16 121 
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Styrelsen i PRO Lomma består av:  

Välkommen till PRO Lomma 
 

Styrelsen i PRO Lomma består av: 

 

Bodil Wirén, ordförande  

Åke Björkman, sekreterare 

Maj-Lis Olsson, kassör 

Gert Nilsson, studieorganisatör 

 Kristina Noblin  

Annette Jönsson  

Jeanette Bengtsson 

Lars-Åke Holmberg 

 Eva Larsson 

 

                  

 
  

Vår tidning kommer ut fyra gånger per år och eventuellt nytillkomna 

arrangemang och ändringar som inte hinner komma med i tidningen, 

presenteras på vår hemsida www.pro.se/lomma. 
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Program vintern 2023 
    
 Eventuella ändringar och tillkommande program  

presenteras på PRO Lommas hemsida.  

Allt med hänsyn till Folkhälsomyndighetens eventuella restriktioner. 

 
 

Datum  Arrangemang Deltagar-

anmälan 

Se mer 

sidan   

12.1 Trivseleftermiddag Besök av meteorolog Mats Andersson Ja. Senast 

den 8.1 

9 

16.2 Trivseleftermiddag Information och efter det underhållning  

av Linda Lundqvist 

Ja. Senast 

den 12.2 

9 

23.2 Halvdagstur Dags att tura igen 

Helsingborg/Helsingör 

Ja. Senast 

den 12.2 

10 

2.3 Picknickteater Primadonnans död Ja. Senast 

den 26.2 

10 

16.3 Årsmöte Sedvanliga årsmötesförhandlingar och 

därefter underhållning. 

Ja. Senast 

den 9.3 

11 

2.4 Teaterresa The Phantom of the Opera – 

Kristianstad Teater 

Ja. Senast 

den 19.2 

11 

13.4 Modevisning Vårens stora modevisning. Mer info i 

nästa nummer 

Behövs 

inte 

 

27.4 Trivseleftermiddag Mer info i nästa nummer   

  

 

Alla medlemsmöten och trivseleftermiddagar inleds med information 

från styrelsen och är öppna för frågor från medlemmarna.  

 

  
Anmälningar till olika arrangemang, där anmälan behövs, måste göras via besök, 

mejl eller telefon. Bokning via mejl måste följas av ett svar från oss annars är du inte 

registrerad.   
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Aktuell information 

 
  
Senaste nytt från KPR – kommunala pensionärsrådet 

Det var KPR möte i november och huvudpunkten var multiprofessionella team. Dessa ska 

ha funktionen av att skapa kontinuitet i både vården och omsorgen. Dessutom ska teamen 

underlätta för att göra bedömningar, som kräver flera perspektiv och kompetenser. Mer 

om detta vid trivselträffen i januari. Ny personalchef presenterades, Ajsela Music, och hon 

kommer att bjudas in till PRO.  

  

Två påstigningsplatser 
Vid våra arrangemang där vi åker buss, kommer vi att på mångas begäran göra ett försök 

med två påstigningsplatser under våren. Förutom Folkets Hus blir det påstigning på 

Varvstorget. När du anmäler dig är det mycket viktigt att du meddelar var du ska kliva på.   

 

Utskick av tidningen     
Vi känner att föreningen blir alltmer tvungen att gå över till att distribuera tidningen 

digitalt då portokostnaderna rusar iväg. Vi har tillgång till många mejladresser via vårt 

medlemsregister, men du som önskar tidningen digitalt måste skicka ett mejl till oss för att 

bekräfta din mejladress/uppdraget. Skicka till lomma@pro.se och sätt ”PRO-tidningen” 

som rubrik. Vi ser fram emot att höra från dig! 

 

Till dig som får tidningen via alla duktiga utdelare,  

som i ur och skur tar sig runt i Lomma och Bjärred för att du ska få din tidning. Kan även 

du tänka dig att få tidningen digitalt och spara på utdelarnas ben, så måste du mejla oss 

för att bekräfta din mejladress/uppdraget. Vår mejladress är lomma@pro.se och sätt ”PRO-

tidningen” som rubrik. 

Ett problem som våra utdelare har, är att de inte kan lämna tidningen när det behövs kod 

för att komma in i husen. Bor du i ett sådant hus och inte önskar få tidningen digitalt måste 

vi be dig komma till expeditionen och hämta den. Vi strävar mot att efterhand kunna 

skicka tidningen digitalt till så många medlemmar som möjligt. 
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Vill du vara med och dela ut vår tidning 4 gånger  

per år?  
Du tilldelas ett område med allt från 10 till 30 adresser. Hör gärna av dig till Annette på tel 

0705–489 521 eller mejl 51a.jonsson@gmail.com. 

 

Nu kan du ändra dina uppgifter själv.  

Som medlem kan du nu via PRO riks ändra dina egna uppgifter avseende   telefonnummer 

och e-postadress.  

Du går in på pro.se – loggar in med bankid – mina sidor. 

 

Nya studiecirklar eller grupper 
Vi har idag många olika grupper och studiecirklar, som funnits i flera år och som våra 

medlemmar deltar i. Det går bra att starta nya grupper om vi blir tre personer eller fler och 

får någon ledare. 

Är du intresserad att vara cirkelledare eller har du andra förslag så meddela oss antingen 

via besök på PRO expeditionen, till telefon 0735–162968 eller mejla till lomma@pro.se.  

 
 

 P R O:s   filmklubb! 
Vi har ambitionen att starta upp en filmklubb där vi tillsammans ser film en till två 

gånger i månaden i vår lokal på Bredgatan 32 som är utrustad 

med en modern anläggning med storbild. Tillsammans väljer vi 

ut de filmer vi vill se. 

Att gå på ”bio” tillsammans med andra, med eller utan popcorn 

och dryck, ger en härlig gemenskap. 

För att det skall bli möjligt att genomföra, måste vi vara ett visst 

antal medlemmar och därför behöver vi en intresseanmälan från 

dig som är intresserad, för att se om vi får ihop en grupp.  

När filmklubben startas upp blir du medlem och då tas en liten 

avgift ut och du får under 1 år gå på hur många filmträffar du 

vill. 

Har du frågor kontakta Gert Nilsson tfn 0762-572149 

Din intresseanmälan, innehållande namn och telefonnummer gör du till 

lomma@pro.se eller ring/besök vår expedition 09:00-11:00 måndagar och fredagar. 

 

 

 

 

 

mailto:lomma@pro.se
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Gymkort        
Nu kan du, som medlem i PRO Lomma, teckna gymkort hos Lomma Träningscenter, 

på Industrigatan 9, för 1650 kronor per år. Du tränar när och så ofta du vill då du får 

en egen tagg för öppning av dörren. Du tecknar dig för gymkort på Lomma 

Träningscenters hemsida: http://www.lomma.se/pub/buy.aspx. Behöver du hjälp 

med detta så kom ner på vår expedition så hjälper vi dig. Har du några frågor så 

kontakta vår studieorganisatör Gert Nilsson på tel 0762–572149 eller mejl 

gert.nilsson@outlook.com. 

 

 

GDPR – Dataskyddslagen 
Du kan läsa mer om denna på vår hemsida www.lomma/pro.se 

Där finns det information om denna under Aktuellt och info.  

Du kan även klicka på rutan i högra kolumnen på startsidan. 
  
 

Fonus och Familjens Jurist     
 Som medlem i PRO Lomma erhåller Du en medlemsförmån på 500: - vid beställning 

av begravning för dig och dina närstående. Vänd dig till PRO Lommas expedition så 

hjälper vid dig.  

Familjens Jurist är ett juridikföretag inom Fonuskoncernen. Vid juridisk rådgivning 

får du som medlem i PRO Lomma 750 kronor lägre pris på första 

rådgivningstimmen. Gäller alla ärenden utom rättsskydd/rättshjälp och kan inte  

kombineras med andra erbjudanden. Du måste uppge att du är medlem i PRO 

Lomma när du beställer tid.  

Vid frågor kontakta PRO Lommas expedition eller Åke Björkman tfn 040-41 39 94.  

 

 

Försäkringsinformation 
Alla medlemmar i PRO omfattas av Deltagar- och olycksfallsförsäkring. 

Försäkringen innehåller: Olycksfallsförsäkring, akutersättning, merkostnader, 

tandskadeförsäkring, medicinskt invaliditet, dödsfallsersättning, kristerapi. 

Försäkringen gäller: Vid olycka som inträffar när medlem deltar i föreningens 

verksamhet, vid färd till och från verksamhet eller när medlem deltar i resa 

arrangerad av föreningen.  

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada genom en oförutsett plötslig händelse. 

Vid en skada ringer ni tel 0771–950 950 och anger försäkring nummer K63465. 
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Föreningens hem-och Facebooksida och Instagram 

För att hitta hemsidan går du in på pro.se och klickar på förening för att komma 

vidare. Gå gärna in och gilla vår Facebooksida och Instagram.  

Sidorna uppdateras hela tiden.  
 

 

Information om teaterresor 
 När det gäller teaterföreställningar och konserter ber vi dig 

observera att vi långt innan föreställningen äger rum måste 

återlämna biljetter som inte sålts. Boka därför dina biljetter i 

god tid!  Då vi ofta får biljetter på olika rader försöker vi i 

största möjliga utsträckning placera alla enligt önskemål. 

 

 

Information om en- och flerdagsresor 
PRO Lommas mål är att erbjuda medlemmarna resor till bra pris. PRO Lomma 

samarbetar enbart med arrangörer, som enligt resegarantilagen ställt lagstadgad 

resegaranti till Kammarkollegiet, vilket innebär att resenären har det skydd och de 

rättigheter som bestämmelserna kräver. Har du tips eller idéer om resor som du 

tycker skulle vara trevliga för PRO Lommas medlemmar så blir vi glada om du hör 

av dig till någon i resekommittén. Åke Björkman 040-41 39 94, Lars-Åke Holmberg 

0703–171612 eller Kristina Noblin 0705–299685. 

 

Information om anmälan till resor med övernattning.  
Intresseanmälan sker som vanligt till PRO Lomma som förmedlar anmälningslistan 

till arrangören av resan. Arrangören skickar faktura på reskostnaden till dig. Du 

betalar alltså inte till PRO Lomma när det gäller resor med övernattning.  

OBS. Se till så att du har ett avbeställningsskydd. 

 

 

Anmälan/Bokning 
Där inget annat anges så sker anmälningar under expeditionstid till PRO Lomma 

antingen via personligt besök på expeditionen, via telefon 0735-16 29 68 eller mejl till   

lomma@pro.se.  

Vid anmälan var vänlig att förutom namn och telefonnummer uppge din e-

postadress om du har en sådan. Vid arrangemang där det serveras någon form av 

mat ber vi dig att vid anmälan uppge eventuell specialkost. 
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Viktig information vid avbokning  
Anmälan är bindande. Vid avbokning av anmält deltagande i olika arrangemang 

debiteras full ersättning för de eventuella kostnader som PRO Lomma förorsakas. 

Vid avbokning av endagsresa debiteras avbokningskostnad enligt researrangörens 

bestämmelser. Enligt researrangörens regler återbetalas ingen avgift vid sjukdom 

eller annat återbud efter sista anmälningsdag till endagsresa.  

 

 

Betalning 
När du anmält dig till något arrangemang där föranmälan krävs, så invänta 

bekräftelse från expeditionen. Därefter betalar du, om inget annat anges, till PRO 

Lommas bankgirokonto 5283–6343. Du kan också betala via Swish. Vårt nummer  

är 1 235 716 121. Glöm inte att på inbetalningskortet uppge namnen på samtliga de 

personer som betalningen gäller för och vad betalningen avser. 
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Detaljerat program för de olika 

arrangemangen     

   

Trivseleftermiddag den 12 januari kl.13.30  

på Dansrotundan  

Hjärtligt välkomna till årets allra första Trivseleftermiddag! 

“Hur blir vädret imorgon? Fy vad det har varit kallt hela veckan. Ska det bli solsken 

till helgen?” 

Ja, alla våra undringar om vädret får vi 

förhoppningsvis svar på, när vi har bjudit in 

meteorolog Mats Andersson, som kan allt om väder. 

Kaffe och kaka på det så är eftermiddagen fulländad. 

Entré 100 kronor per person. Er anmälan behöver vi 

senast den 8 januari som också är sista betaldag. 

Betalningsvillkor se sidan 8. 

Insläpp från kl. 13.00. 

 

 

 

 

Trivseleftermiddag den 16 februari kl 13.30 på 

Dansrotundan 
 Vi börjar med information från vår styrelse. Därefter fortsätter eftermiddagen med 

kaffe med dopp medan vi väntar på “dagens clou” Linda Lundqvist, känd från 

“Allsångståget” och “Sveriges 

Sydligaste Allsång”.  

Vi vill ha din anmälan senast 

den 12 februari som också är 

sista betaldag.  

Insläpp kl.13.00. Entré 100 

kronor per person. 

Betalningsvillkor se sidan 8. 
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Halvdagsresa den 23 februari –  

”Tura” Helsingborg-Helsingör 

Turen vi hade i höstas blev snabbt utsåld så nu tar vi 

en tur igen. Men denna gång blir det en halvdagstur. 

Resan innehåller alltså inget förutom buss fram och 

tillbaka och själva båtresan. Det kan väl vara trevligt i 

kulna februari. 

 Vi åker från Lomma Folkets hus 10.15 och därefter från Varvstorget.   

 Kl 12.00 avgår m/s Aurora från Helsingborg. Vi ”turar” två gånger och åter lunch 

och shoppar. Bussen är ombord tur 1 och 4. Tillbaka i Helsingborg 14.00 och då åter 

mot Lomma. 

Pris 430 kronor per person. I priset ingår: Busstransport, båtresa, lunchbuffé exkl. 

dryck. Er anmälan behöver vi senast den 12 februari som också är sista betaldag.  
Betalningsvillkor se sidan 8.  

Tänk på att uppge var du tänker stiga på. 

 

 

 

Picknickteater på 

Dansrotundan den 2 mars 

kl 14.00  
Detta måste ni bara se! En härlig 

minimusical! 

“PRIMADONNANS DÖD” är en 

underbar liten Malmöskildring från 50-

talet med Maria Stille, Pontus Stenkvist 

och Caroline Leander. 

Underhållande och rolig med fantastisk sång av primadonnan själv, Maria Stille och 

med på skärmarna Kalle Lind, som underfundig berättare. 

Vi kommer att ha föreställningen tillsammans med Pro Oxie. Så skynda er att boka! 

Anmälan senast den 26 februari som också är sista betaldag.     

Entré: Endast 50: -. Betalningsvillkor se sidan 8. 

 Picknick tar ni med er själva 
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Årsmötet 16 mars kl 13.30 på Dansrotundan  

Vi inleder med sedvanliga årsmöteshandlingar.  

Därefter kommer Claes Sjöbeck 

att spela upp sin repertoar för oss. Luta er tillbaka, minns och njut av vår egen tids 

musik. 

Din anmälan behövs då någon form av förtäring bjuds. Fri entré.   

Vi vill ha din anmälan senast 9 mars. 

Insläpp från 13.00. 

 

 

 

Teaterresa – The Phantom of the Opera den 2 april på 

Kristianstad Teater      
Vi hade 40 biljetter som såldes slut väldigt fort. 

Buss från Lomma Folkets Hus klockan 13.00 och från 

Varvstorget klockan 13.15 för att kunna anlända till 

Kristianstad i god tid innan föreställningen börjar kl 

15.00.  Förställningen varar 3 timmar inkl paus.   

Pris 695 kronor per person inkl buss. 

 Betalningsvillkor se sidan 8. 

Tänk på att uppge var du tänker stiga på. 

 

 

Modevisning den 13 april på Dansrotundan 

Mer information i nästa nummer. Men boka dagen redan nu. 

 

Trivseleftermiddag den 27 april på Dansrotundan 
Mer information i nästa nummer. 
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 VÅRENS AKTIVITETER 2023 
  

  
Vissa aktiviteter fordrar föranmälan. Detta framgår vid respektive aktivitet. 

 

Dag Aktivitet Tid Plats  Start Föranmälan 

 

Måndag Gymnastik 08.45 Pilängshallen P3 9 jan Behövs inte 

  Linedans även nybörjare 10.00 Dansrotundan 9 jan Behövs inte         

    Boule 13.30 Boulebanan  Pågår  Behövs inte 

 Syjunta/stickcafé 14.00 PRO-lokalen 16 jan Behövs inte   

 

Tisdag Linedans fortsättning 1  09.00 Dansrotundan 10 jan Behövs inte 

 Canasta  10.30 PRO-lokalen  10 jan Jan-Åke 0703–325326 

  Linedans fortsättning 2 11.00 Dansrotundan 10 jan Behövs inte  

 Motionsdans 14.00 Dansrotundan     24 jan Behövs inte     

 

Onsdag Seniorsurfarna 09.30 PRO-lokalen 18 jan Anmälan till exp.  

Boule 13.30 Boulebanan Pågår Behövs inte 

    

Torsdag  Sångkören 10.00 Folkets Hus 19 jan   Bodil 0708–562575    
 Gymnastik herrar 10.00 Envigs lokal 12 jan  Behövs inte 

  

 

Fredag  Lekstugan 09.00 Envigs lokal 13 jan Behövs inte  

   

   
 

Verksamhetslokaler: 

Pilängshallen: "Blå hallen" Ringvägen 11 

Dansrotundan: Strandvägen 120 

Boulebanan: Sjögräsgatan bakom Dansrotundan 

PRO-lokalen: Bredgatan 32 

Envigs lokal: Strandvägen 120 

Folkets Hus: Strandvägen 120  

    

 

Friskis & Svettis i Lomma kommer att erbjuda oss pensionärer 

att deltaga i en ”Seniorklubb” till nästa år. Alldeles gratis! 

Detta erbjudande vänder sig först till de pensionärer som inte kan gå på vanliga gym 

eller liknande. Man tränar och umgås tillsammans. Mer om detta kommer 

framöver…. 
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 Mer om PRO Lommas aktiviteter och studiecirklar för 

gemenskap, delaktighet och medmänsklig omtanke 
 

 

   
Boule (måndag och onsdag) 

Två gånger i veckan året runt spelar vi boule. Boule är en trevlig, lättsam och 

spännande umgängesform som alla kan delta i. Med hjälp av kamraterna på banan lär 

du dig spelets grunder fort.  Har du inga klot så finns det ett mindre antal som du kan 

låna under spelet innan du skaffar egna klot. Här spelar både damer och herrar mixat. 

Kaffe o kaka och vatten tar du själv med dig, bord och stolar finns på plats. Du är 

varmt välkommen. Vi spelar bredvid Strandängsskolan bakom Dansrotundan. 

  

Canasta (tisdag) 

Vi ser gärna fler spelare till vårt Canastagäng som spelar på tisdagar i föreningens 

lokal på Bredgatan 32 här i Lomma. Kontakta Jan-Åke, tel 0703–325326, om du är 

intresserad av att tillbringa några timmar tillsammans med ett härligt kortgäng.  

 

 

Gymnastik (måndag och torsdag)  

Gunvor och Carl-Erik Nyberg hälsar er välkomna till 

gymnastiken som är anpassad för oss seniorer. 

Samtidigt som vi har roligt tillsammans tränar du i egen 

takt och efter egen förmåga upp din kondition, styrka, 

smidighet och balans. Även nybörjare är hjärtligt 

välkomna att delta i gympagemenskapen.  

Du behöver inte föranmäla ditt deltagande, men Gunvor 

och Carl-Erik svarar gärna på frågor när du ringer 040-

41 26 45. 

 

Måndagsgympan i Pilängshallen P3 ”Blå hallen” leds av Gunvor Nyberg och är öppen 

för både kvinnor och män.  

Deltagaravgiften är 100: - och du betalar den till PRO Lommas bankgirokonto 5283–6343  

eller Swish 1 235 716 121.   

 

Torsdagsgympan i Envigs lokal leds av Carl-Erik Nyberg och är endast för män. Efter 

gympapassets cirka 45 minuter finns möjlighet till dusch och bastu innan du glad och 

pigg återvänder hem.  

 Deltagaravgiften är 150: - och du betalar den till PRO Lommas bankgirokonto 5283–6343 eller 

Swish 1 235 716 121.   
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Lekstuga (fredag)     

Deltagaravgiften är 100: - och du betalar den till PRO Lommas bg 5283–6343 

 eller Swish 1 235 716 121.   

Alla - även du som inte varit med tidigare - är hjärtligt välkomna till 

fredagsmorgonens ”lekstuga” i Envigs lokal. Vi tar en promenad, fikar och genomför 

en femkamp i lag. Det hela går ut på att vi ska röra på oss, få några timmars 

gemenskap, ha kul och glädjas tillsammans. Har du inte tidigare provat på "lekstugan" 

så gör det nu! Du kommer inte att ångra dig. Hans Hansson, tel 040-41 45 37 svarar 

gärna på frågor. 

 

 
  

 Linedans måndag även för nybörjare, tisdag fortsättningskurser. 

 Deltagaravgiften är 200: - och du betalar den till PRO Lommas bankgiro 5283–6343 eller  

 Swish 1 235 716 121 

Måndagsgruppen är även för nybörjare. Ledaren Marianne Johansson 073-590 52 42) 

hälsar dig välkommen att prova på linedans - utmärkt motion för kropp och själ. 

Marianne anpassar danserna så att alla kan hänga med.  

Tisdagsgrupperna är fortsättningskurser. Du behöver inte föranmäla ditt deltagande, 

men om du vill veta mer om linedans så svarar Marianne gärna på frågor. 
  
  

 

 Motionsdans (tisdag)  

  Deltagaravgiften är 250: - och du betalar den till PRO Lommas bankgiro 5283–6343 eller  

  Swish 1 235 716 121. 

Motionsdansen är gammaldans med inslag av gillesdans och 

folkdans. Du ska ha grundkunskap om vals, schottis och 

snoa. Om du gillar gammaldans, unna dig då glädjen och 

gemenskapen som motionsdansen ger dig.    

Dansledarna Lisbeth o Bertil Lindberg hälsar dig hjärtligt 

välkommen till motionsdansen. Du behöver inte föranmäla 

ditt deltagande, men om du vill veta mer så svarar de (040-54 

65 21 el. 0735886476) gärna på frågor. 
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Seniorsurfarna 2023 nybörjare. 

Ingen deltagaravgift 

Vi möts i PRO-lokalen med start den 18/1 och träffas 

sammanlagt 6 ggr, kl 09:30-11:30, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3 och 

avslutar den 29/3. Vi lär oss hur vi använder vår smarta 

telefon till lite nyttiga saker med hjälp av Kattis Ahlström, 

Björn Hellberg, Ewa Fröling, Marianne Mörk och Claes 

Malmberg. Du anmäler dig till expeditionen genom att 

ringa 0735–16 29 68 måndag eller fredag kl 09:00-11:00 eller 

mejla till lomma@pro.se. OBS!! Glöm inte att ta med er egen mobiltelefon. Vi ses. 

 

 

 

                                                                                        

Syjunta/stickcafé (måndag)  
Vi stickar, syr och har trevligt tillsammans.    

Hjärtligt välkommen till PRO-lokalen på Bredgatan 32. 

 

  

 

Sångkören (torsdag)  

Deltagaravgiften är 150: - och du betalar den till PRO Lommas bg 5283–6343 eller Swish 1 

235 716 121.   

Ni som känner för att sjunga, kom och sjung med oss! Alla är 

varmt välkomna oavsett tidigare erfarenhet. Vi sjunger av ren 

glädje och har roligt. Inga stämmor och inga krav.   

Ledare: Bodil Wirén 0708–562575 och musiker  

Thomas Hagmann. Ingen föranmälan.  

Vi finns på Folkets Hus torsdagar mellan  

kl. 10-12. Det är bara att dyka upp. Välkommen. 

  

 

 ABF stöder våra olika cirklar och arrangemang. 

 

Nästa nummer beräknas komma ut i månadsskiftet mars/april.  
 

 

             

  

http://www.lakegastonlc.org/activities.html

